Údajový list

Tonerové kazety HP 78 LaserJet
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Ideálne pre malé podniky a používateľov domácich kancelárií, ktorí majú obmedzené
prostriedky, priestor a IT podporu a chcú jednoducho tlačiť každodenné podnikové
dokumenty.
Dosiahnite vysokú hodnotu vašej každodennej podnikovej tlače. Originálne tonerové kazety HP
LaserJet vám pomôžu jednoducho tlačiť správy, listy a faktúry profesionálnej kvality.

Dosiahnite vysokú hodnotu vašej každodennej podnikovej tlače.

Dosiahnite vysokú hodnotu vašich každodenných tlačových potrieb. Legendárna spoľahlivosť HP vám môže ušetriť čas, minimalizovať prestoje a poskytnúť
výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Vytvárajte výrazný, ostrý text s prenikavými obrázkami.

Vytvárajte výrazný, jasný text a ostré čiernobiele obrázky. Používajte tlačiarne HP LaserJet spolu s originálnymi tonerovými kazetami HP a dosahujte
jednotné, profesionálne výsledky.

Jednoduché používanie a recyklácia.

Zjednodušte svoje tlačové skúsenosti so spoľahlivou, jednoducho použiteľnou tlačou a správou spotrebného materiálu a k tomu získate praktickú,
bezplatnú recykláciu s programom HP Planet Partners1.

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačového spotrebného príslušenstva HP sú prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupné vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v
Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.HP.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad tlačiarní HP LaserJet Pro P1560 a P1600; Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M1536dnf

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CE278L

Čierna originálna úsporná tonerová kazeta HP 78L
LaserJet Economy

1000 strán

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 78A LaserJet

2100 strán

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet Na jednu kazetu: 2100 strán
HP 78A LaserJet

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že sa v ňom nevyskytujú chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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